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Maar wat is aspartaam eigenlijk?

Zoetstof 

180-200 x zoeter dan suiker

   Bij toeval ontdekt door James Schlatter in 1965

Soms als combi met acesulfaam in voedingsmiddelen
aspartaam-acesulfaam zout



Aspartaam

asparaginezuur

methanol

fenylalanine

1 mg aspartaam = 0,56 mg fenylalanine



Europese wetgeving tav aspartaam

Mag worden toegevoegd aan bijvoorbeeld (fris)drank, zuivelproducten, ijs, soep, 
snoep, chocola, medicijnen.

Acceptabele dagelijkse inname (ADI) voor personen zonder PKU = 40 mg/kg/dag
voor iemand van 80 kg is dit dus 3200 mg/dag

Etiket moet vermelden:
• naam en E-nummer
• Tekst: ‘bevat een bron van fenylalanine’
• fabrikanten moeten nodige informatie beschikbaar stellen zodat de consument deze op veilige wijze 

kan gebruiken 

=> Hoeveelheid vermelden is NIET verplicht

 

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame, 23-9-19

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame


Aanvaardbare fenylalanine inname bij PKU

Per persoon verschillend

Hangt af van: 
ernst PKU, leeftijd, zwangerschap, eiwit afbraak/synthese, dosering 

aminozuur supplementen, KUVAN, en gewenste bloed concentraties

Per dag:
Kinderen 5-10 gram eiwit ~ 250 - 500 mg fenylalanine
Volwassenen 5-20 gram eiwit ~ 250-1250 mg fenylalanine
Volwassenen zonder PKU 100 gram eiwit  ~ 5000 mg/dag

Diëtist: vermijd aspartaam-houdende voedingsmiddelen !

fenylalanine



Wat willen we weten?

•Hoeveel aspartaam zit er nu eigenlijk in frisdrank?

• Is de hoeveelheid aspartaam in een frisdrank gekocht 
in verschillende Europese landen gelijk?



Hoe hebben we dit gedaan?

• Het opzetten en beoordelen van een testmethode voor aspartaam

• Opvragen van frisdrank bij contactpersonen in buitenland

• Analyseren van de frisdranken

• Resultaten hier (en elders) presenteren 



Aspartaam instabiliteit
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Testmethode

• Methode is uitgebreid getest en goed bevonden

• Aspartaam is niet stabiel in frisdrank bij kamertemperatuur en bij 
nog hogere temperaturen. 



Het analyseren van de frisdranken



Belangrijkste resultaten (1/3)

38 frisdranken uit Nederland

30 frisdranken uit overige Europese landen 
+ 34 nog te meten

9 frisdranken zonder aspartaam
wel gemeten => GEEN aspartaam
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Belangrijkste resultaten (2/3)      - ALLE 68 - 
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Belangrijkste resultaten (3/3)           – COLA –



Wat betekent dit nu?

• 1 glas ‘light’ frisdrank bevat 2 tot 68 mg fenylalanine (gem 28) *glas 200 mL

• Bij ernstige PKU is dit 1 – 28% (gem 12%) van de toegestane inname

• Sommige frisdranken kunnen passen in het dieet



Wat nu?

• Lijsten frisdrank met phenylalanine gehalte vrijgeven voor gebruik? 

• Mogelijk gevaar bij wijziging van recept van fabrikant

• Alleen in overleg met jurist

• Pleidooi om phenylalanine gehalte te vermelden op etiket?

• Immers: fabrikanten moeten nodige informatie beschikbaar stellen zodat de 

consument deze op veilige wijze kan gebruiken 



Met dank aan:

Elise Melis 
Student NHL Stenden / Van Hall 

Larenstein - LS&T Leeuwarden

Alle Europese 
contactpersonen voor 

het inleveren van 
frisdranken
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